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כנס נשות עסקים – ישראל – רומניה
מרץ 2012
8-11.3.2012

תכנית הכנס

בשת"פ מיוחד עם שגרירות ישראל רומניה – הנספחות הכלכלית
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שלום רב,

אנו שמחים לשלוח לכם את תכנית הכנס של נשות העסקים רומניה /ישראל.

תאריכי הכנס8-11.3.2012 :
מקום הכנס :בוקרשט ,רומניה

המלון המארחHOTEL CISMIGUI BUCHAREST 4* :
המלון שיארח את הכנס ממוקם בבניין היסטורי ששופץ בשנת  2012נמצא במיקום מצוין בסמיכות לפארק
 ,cismigiuושבע מאות מטרים בלבד ממרכז העיר העתיקה של בוקרשט .הסוויטות המודרניות כוללות מיזוג
אוויר ופינת ישיבה עם טלוויזיה בעלת מסך שטוח .חלקן כוללות מטבח מאובזר במלואו .חדר הרחצה הפרטי
כולל מקלחת ,נעלי בית ומוצרי טיפוח ללא תשלום.
קישור לאתר המלון

בברכה,
משה בנישו AURORA JOURNEY -
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תכנית הכנס
יום  - 08.03.2012 :1ת"א – בוקרשט
נצא בטיסת בוקר ישירה של אל על מת"א לבוקרשט עם הנחיתה בבירה הרומנית נפגוש את הצוות המקומי
ונצא בנסיעה למרכז העיר לסיור הכרות ראשוני עם העיר :בוקרשט – הידועה בעיקר בשלוש השדרות הרחבות
החוצות אותה ,הארכיטקטורה המפוארת והמוניטין היוקרתי .נצפה בשער הנצחון ,נבקר בבית הכנסת הגדול
קוראל ובבית העם ,ארמונו המגלומאני של הרודן הגדול של רומניה ניקולאי צ'אושסקו.
לאחר הסיור בעיר נתמקם במלון שיארח אותנו במהלך ימי הכנס בבוקרשט.

 – 19:00ארוחת ערב משולבת במופע פולקלור מקומי בעיר העתיקה
יום  - 00.03.2012 :2כנס נשות עסקים – רומניה /ישראל
בוקר חופשי – שופינג עצמאי .
לקראת צהריים כינוס לארוחת צהריים משותפת והתארגנות לקראת אירועי הערב
 - 16:00יריד מעצבות נשות העסקים – המפגש הראשוני עם נשות העסקים יהיה ביריד מיוחד בהן תצגנה
נשות העסקים מפורום רומניה את המוצרים המשווקים על ידן ביריד מיוחד בו גם תינתן האפשרות לרכוש
מהמוצרים המיוחדים ולהכיר את נשות העסקים הכרות ראשונית.
* הפסקת קפה*
 – 18:00-21:00כנס פורום נשות עסקים רומניה – ישראל
אירוע פתיחת הכנס בו ייטלו חלק נשות העסקים מישראל ורומניה למפגש ראשוני.
האירוע הינו בנוכחות שגרירת ישראל ברומניה – הגב' תמר סמש
הכנס הינו כנס מיוחד לכבוד יום האישה הבינלאומי .נושא הכנס Inspirational Women Stories
במהלך הכנס נשמע סיפורים מעוררי השראה על נשות עסקים ישראליות ורומנית אשר הגיעו להצלחה חסרת
תקדים ומבקשות לשתף אותנו בסיפורן האישי.
הערב יסתיים במעגל נטוורקינג משותף.
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יום 10.03.2012 :3
הבוקר לאחר ארוחת הבוקר נצא אל התרמה - https://en.therme.ro/about/spare-time :האתר החדש
שנפתח לאחרונה הוא אתר ספא מקורה ומפנק בחלקה הצפוני של העיר בוקרשט – נתפנק מהמתקן החדיש
והמיוחד

נשוב למלון לקראת השעה  14:00לארוחת צהריים ולהתארגנות לקראת המשך הכנס שיתקיים בשעות אחר
הצהריים
 17:00-21:00סדנאות משותפות פורום נשות עסקים ישראל ורומניה -בשת"פ הנספחות הכלכלית ישראל
ברומניה.
כניסה לשווקים חדשים ,בשיתוף הנספחות הכלכלית של ישראל ברומניה.
* כיצד להכנס לשוק חדש
* יצירת קשרים
*בניית אסטרטגיה עסקית
מעגלי רישות עסקי  -שולחנות עגולים עם נשות עסקים פורום רומניה ופורום ישראל
יום  – 11.03.2012 :4מפגשים אישיים  +קניות  -נמל התעופה והביתה


ביקורי עסקים מפגשים אישים בחסות הנספחות הכלכלית ועפ"י נושאי עבודה.
הנספחות הכלכלית מארגנת מפגשי היכרות עם לידים מקומיים ליצירת שת"פים עסקיים.



שופינג באחד הקניונים הגדולים של בוקרשט בדרכנו לשדה התעופה



לקראת ערב העברה לנמל התעופה לטיסה חזרה לתל אביב.

כלל המחירים הם לאדם
בחדר זוגי:

מחיר לאדם בחדר
זוגי

מסי מעבר גבול

ויזה

תוספת ליחיד בחדר

בקבוצה המונה  25מטיילים
ומעלה:

780€

לא כלול

לא רלבנטי

€220

20-24

820€

לא כלול

לא רלבנטי

€220

בקבוצה
מטיילים:

המונה
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המחיר כולל:
-

טיסת אל על במסלול :ת"א – בוקרשט – ת"א על פי לוח הטיסות המופיע מטה:
 – .8.3ת"א – בוקרשט07:00-09:55 :
 – 11.3בוקרשט – ת"א23:40-02:25 :

-

לינה במלון.

-

כלכלה :חצי פנסיון :ארוחות בוקר וארוחה נוספת חמה במהלך היום (למעט יום )4

-

טיפים לנותני השירותים בחו"ל.

-

מלווה ישראלי מצוות  AURORA JOURNEYלארגון הפרטים הטכניים במהלך הכנס

-

ארוחת ערב משולבת במופע פולקלור ביום .3

-

כניסה לתרמה – אתר הספא החדש של בוקרשט

המחיר אינו כולל:
-

ארוחות שאינן כלולות בתכנית

-

ביטוח נסיעות לחו"ל

לצורך הרשמה ,אנא מלא/י והעבר/י אלינו טופס הרשמה הכולל :שם מלא באותיות לטיניות על פי הדרכון ,מס .הדרכון,
תוקפו ,תאריך לידה ,טלפון ,כתובת .ודרך התשלום( .רצ"ב טופס הרשמה)
את טופס ההרשמה ניתן לשלוח באמצעות מייל לכתובת moshebenishu@gmail.com :או באמצעות הפקס:
 766-2376223או באמצעות צילום הטופס המלא ושליחתו באמצעות אפליקציית הווטס אפ לטלפון מס'747-4232357 :
דמי הרשמה:
ההרשמה באמצעות טופס הרשמה ובתשלום דמי רישום בסך  150אירו יתרת התשלום בעד שלושה תשלומים שווים
חודשיים (התשלום הראשון חודשיים לפני היציאה) .ניתן לשלם בכרטיס אשראי ,מזומן והעברות בנקאיות.
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ביטול ההרשמה:
ההרשמה באמצעות טופס ההרשמה ובתשלום דמי רישום על סך של  150אירו
עם ההרשמה ועד  30ימים לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  20%מסך עלות הטיול.
מ  29-15ימים לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  35%מעלות הטיול
מ 7 -14ימים לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  50%מעלות הטיול
מ 4-6ימים לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  75%מעלות הטיול
מ 3ימים לפני תאריך היציאה ועד למועד היציאה יחויב סכום של  100%מעלות הטיול.
אין החזר כספי לאחר יציאה לטיול.
*מניין הימים לפי ימי העבודה בארץ ימים א-ה' (לא כולל ימי שישי ושבת ,ערבי חג וימי חג)
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טופס הרשמה

אני ,הח"מ מעונינ/ת להצטרף לטיול ________________________ 

שם מלא בעברית:

תעודת זהות:

שם משפחה (לועזי כמו בדרכון):

שם פרטי (לועזי כמו בדרכון):

תאריך לידה:

כתובת:

טלפון נייד:

כתובת מייל:

מספר דרכון:

תוקף דרכון:

פרטי איש קשר בארץ( :קירבה  +מספר טלפון  +כתובת מייל):

בקשות (אספקת השירות מותנית ביכולת הספקים ,נעשה כל מאמץ מצדנו):
אוכל( :צמחונות ,רגישויות שחשוב לנו לדעת עליהם)

סוג החדר( :זוגי  /במידת האפשר – שלישיה/יחיד בתוספת)

לינה ( :שם ספציפי  /לא משנה  /לצרף בן אותו המין)

הערות:

סכום העסקה( __________ :שער ההמרה לשקלים נקבע על ידי שער ההעברות הגבוה ביום החיוב בפועל על ידי החברה).

מעונינ/ת לשלם באמצעות:

 מזומן
 כרטיס אשראי (עד  3תשלומים שווים ללא ריבית .כמות תשלומים)_______ :
מס' כרטיס _____________________________________ תוקף _____________
 3ספרות בגב הכרטיס ____________________
 הרחבה ל 5-תשלומים בכרטיס אשראי (בתוספת )$20
 קרדיט (יש לפנות לחברת האשראי לבירור נושא הריבית)

o
o
o
o
o

ביטול עפ"י סעיף עסקת "מכר מרחוק" בתוך  14יום מיום ביצוע העסקה ובתנאי שמועד ביטול העסקה חל בתוך  7ימים שאינם ימי
מנוחה לפני מועד מתן השירות  5% -או  ,₪ 100הנמוך מביניהם.
עם ההרשמה ועד  30ימי עסקים–  20%מעלות הטיול
 29עד  15ימי עסקים–  50%מעלות הטיול
 14עד  7ימי עסקים–  75%מעלות הטיול
 6ימי עסקים מלאים ועד מועד הנסיעה – דמי ביטול מלאים (אין החזר לאחר יציאה לטיול)

* במקרה של ביטול לפני שכרטיס הטיסה כורטס ובמידה נמצא משתתף אחר – ייגבו דמי הרצינות ולא דמי הביטול  +הוצאות שנבעו
מהחלפת המשתתף * בנוסף לעיל ,יחויב המבטל בעלות ביטול כרטיס הטיסה כמתחייב ממדיניות חברת התעופה (יתכן מחיר כרטיס מלא) *
לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים שנרכשו מראש עבור הלקוח ואין אפשרות לקבל בגינם החזר * .מניין
הימים לפי ימי העבודה בארץ ימים א-ה' (לא כולל ימי שישי ושבת ,ערבי חג וימי חג)

בחתימתי על טופס זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול ,תנאי התשלום וכן אישור על קבלת מסלול עדכני כולל סעיף
דמי הביטול ותנאים כללים ,קריאתם והבנתם.
שם___________________ :תאריך ,____/____/_____ :חתימה_____________ :
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